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Intervence v Laosu

Neutralismus jedinou cestou ?
V roce 1954 byla Francie poražena v Indočíně a v Ženevě se sešla konference, která měla zajistit bezpečnou budoucnost pro to, co z francouzské
Indočíny zbylo. Bývalý Vietnam byl rozdělen na komunistický Vietmin na
severu a "demokratický" Vietnam na jihu. Vedle toho vznikly další dva
samostatné státy — Kambodža a Laos.
Nebylo to poprvé, co státy vznikaly u konferenčního stolu a nebylo to
poprvé, co byly u konferenčního stolu vytvořeny podmínky pro jejich,
budoucí pád. Zárodkem valné části dnešních potíží Laosu bylo totiž rozhodnutí ženevské konference, které povolilo komunistickému hnutí Pathet
Lao, aby podrželo dvě severní provincie. Komtinisté dovedli darovaného
předmostí dobře využít. Ve zmíněných provinciích ustavili vlastní správní
orgány a s pomocí sousedního Vietminu vyzbrojili a vycvičili záškodnické
oddíly, které dnes kontrolují téměř polovinu Laosu.
Čteme v novinách, že desát miliónů dolarů ročr tě armády bojuje na
straně komunistů proti
se nám v Laosu "vyda- ně.
vládě
ve
K jakému účelu? Té- prozápadní
řila" krise, která ohroovšem
žuje na co si vzpomene- měř osmdesát procent Vientianu. Je
te, od světového míru těch peněz bylo použito -dobře možné, že tohle
po západní jednotu. Ta- na výzbroj a výcvik mo- se nedalo předvídat. Dakové tvrzení není tak do- derní armády. S jakým lo se však předvídat,
cela přehnané. Ta krise výsledkem? S tím vý- že armáda, jakou američvšak
nevznikla
dnes, sledkem, že teď polovina tí poradci postavili v
včera, před týdnem nebo těch zbraní a polovina Laosu, je neschopná vést
před měsícem. Vznikla
ČSSR "druhou socialistickou zemí
už v roce 1954 u konferenčního stolu v Ženevě.

v Laosu válku. Džungle
a téměř naprostý nedostatek komunikací znemožňují operace moderní armády v západním
pojetí. Tytéž skutečnosti
jsou však mimořádnými
pomocníky záškodnického vedení války, jakým
kdysi porazil Hočimin
Francouze.
Komunisticé
oddíly
Pathet Lao se učily svému řemeslu v Hočiminových výcvikových
táborech.
V hlavních

rolích

Těm nově utvořeným státům, které dne»
vítáme mezi svobodnými národy, dáváme slovo, že jedna forma koloniálního panství nebude nahrazena ještě železnější tyranií. Neočekáváme, že tyto mladé státy budou s námi
ve všem souhlasit. Ale stále doutáme, že je
vždy uvidíme bojovat za jejich vlastní svobodu,
a že si provždy zapamatují poučení minulosti,
že ten, kdo seje vítr, nevyhnutelně sklidí bouři.
Slibujeme také všem těm, kteří bojují proti bídě,
v chatrčích a vesnicích téměř poloviny zeměkoule, že jim budeme pomáhat, jak nejlépe
dovedeme — ne proto, že se to snaží dělat
komunisté, ne proto, že chceme získat jejich
hlasy, ale proto, že to je správné. Jestliže svo-,
bodný svět nebude umět pomoci tolik chudákům, pak nemůže spasit ani těch několik boháčů.
Z nástupní řeči presidenta Kennedyho

MY V AUSTRÁLII
Všem z nás, kteří žijeme v Austrálii, ať už jako
australští občané nebo jen jako hosté, se někdy
zdá, že naše myšlení a naše skutky jsou leckdy v
konfliktu dvojí věrnosti: "v koňtuktu s minulostí,
kterou- jsme zanechali v -Evropě, a y konfliktu s
australskou přítomností a budoucností, s níž jsme
spjati, když už ničím jiným, tedy alespoň praktickým i svazky. Někteří z nas, u nichž minulost převážila nad dneškem, jako by se uzavřeli do svého
neviditelného ghetta. Žijí prostě po československu
za každou cenu. Myslíme, že nemají pravdu. Jejich
pravým opakem jsou jiní Čechoslováci, kteří dělají
všechno možné, aby se poaustralštili co nejdříve a
co nejhlouběji. Ti teprve nemají pravdu. Zdá se,
že nejpraktičtějším a nejlepším řešením je tu opět
příslovečná zlatá střední cesta.

Čtyři postavy vynikají
na laoském jevišti. Generál Phoumi Nosavan,
který dobyl Vientian a
dosadil
vládu
prince
Ztrávili jsme tu všichni zhruba jedno desetiletí.
(Pokračování
na str. 2) Někdy se nám zdá, že jsme se strašně vzdálili zásadám a věcem, s nimiž jsme sem přijeli z poválečna světě"
né Evropy. Někdy možná žijeme přiliš bezprostředně
v novém prostředí, abychom mohli správně postřehnout, jak .a nakolik se toto prostředí samo změnilo
Západní pomoc
a přizpůsobilo nové vlně přistěhovalců.
Novoroční
presidentšké
projevy
nahrazují
v
socialistickém
Československu
Změny, které se za toto desetiletí v Austrálii přiNaděje na
udržení
hodily, by nebyly myslitelné a možné bez přílivu
Laosu. na svobodné stra- dřívější štědrovečerní projevy presidentů republiky. Letos Antonín Novotný evropských přistěnovalcú. Nebyly by však ani možné,
ně Bambusové opony měl "zvláštní úkol ve svém projevu", říká v Praze vydávaný Prague News, bez vědomé nebo nevědomé spolupráce a souhlasu
nevypadají příliš
po- Letter: " — V roce 1960 se stalo Československo druhou socialistickou zemj australských občanů samých. Prokazalo se tu zcela,
výjimečně a nad všechny pochyby, že onen žádaný
vzbudivě přes velkou na světě a dokončilo svoji druhou pětiletku..."
Podle Novotného pro- kávu několik "předběž- sil v souhlase s moskev- asimilační proces, který byl zpočátku trnem v oku
západní pomoc, kterou
většině z nás, je proces dvousměrný. Jistě nás AuLaos od roku 1954 dos- hlášení má Českosloven- ných" procentových výs- ským komuniké komu- strálie změnila. Ale i my jsme nepochybně změnili
nistických stran, že válka Austrálii.
tává. Znovu se bohu- ská socialistická republi- ledků druhé pětiletky.
žel ukázala nedomyšle- ka jeden z nejvyšších žiPodle toho se průmys- není nevyhnutelná a že
Koncem let čtyřicátých byla Austrálie zemí, která
nost a neobratnost zá- votních standardů ,na lová výpoba zvýšila o socialistický princip je teprve před chvílí zjistila, že definitivně přestala být
světě.
padní, a hlavně americ65% proti objemu výro- na postupu v celém svě- britským dominiem. Politická a hospodářská pouta
s mateřskou zemí nebyla drasticky přetržena podké politiky v Asii. ,ANepodepřel však toto by z roku 1955. Původně tě.
vědomým australským separatismem, ale vraky britmeričané např., nacpali tvrzení spolehlivými čís- bylo prý plánováno zvýZvláštní poznámku si ských bitevních lodí a kapitulaci Singapuru. Hledo Laosu čtyřicet až pa- ly, ale zato vysypal z ru- šení o "pouhých" 54%. neodpustil k dalekosáh- dání nových spojenectví začalo na bitevních polích
Zemědělská
výroba lým změnám ve struktu- druhé světové války. Australané volky nevolky přišli k závěru, žé jejich jediným možným a přirozeným
vzrostla v roce 1960 o ře afrických poměrů:
spojencem jsou Spojené státy, a vyvodili z tohoto
7%, což představuje nej"Loni byla pravá tvář závěru patřičné důsledky. Bylo to v malé míre
vyšší zvýšení zemědělské imperialismu zcela odha- vlivem přistěhovalců z Evropy, kteří vždy považovýroby v jednotlivém lena v celé řadě případů, vali. Američany za jedinou spolehlivou záruku,-zadržení bolševismu, že se počáteční australská nechuť
jako např. v Kongu, ke všemu jankejskému změnila během času v nevrlý
Mezinárodní krasobruslařský svaz varoval česko- roce čs. pětiletek.
slovenskou krasobruslařskou Unii, že odvolá mistrovVýroba
spotřebního Laosu, Alžírsku a' jinde. obdiv a smíření se s nevyhnutelným. A bylo to také
ství světa v krasobruslení a tanci na ledě, které má
v nemalé míře zásluhou politické emigrace, že kozboží
stoupla
podle No- Přes všechno střílení a munistické nebezpečí se stalo jedním z hlavních bodů
být uspořádáno ve dnech 22. - 26. února na pražnásilí
mladé
národy
tam
ském Zimním stadiónu, jestliže československá vlá- votného prohlášení o
-politického'programu poválečné Austrálie. Je Jednou
da nezaručí bezpečnost dvou předních kanadských 36%, ačkoli bylo pláno- získávaly nezávislost.
z ironií dějin, že Robert Gordon Menzies vděčí za
representantů, sourozenců Marie a Otto Jelínkových.
Kolonialismus a riovo- svoji dlouhou dobu v úřadu ministerského předsedy
Sourozenci Jelínkovi, kteří uprchli se svými rodiči váno jen 33% zvýšení..
Arthuru Calwellovi, který předvídavě připravil rozpo únorovém puči 1948 z ČSR a vyemigrovali do V další pětiletce je plá- kolonialismus se zhrou- sáhlý přistěhovalecký program z let těsně poválečKanady, žádali už před několika měsíci českoslo- nováno zvýšení průmys- tily pod tlakem národně ných. Rozdíl mezi labouristy a liberály byl v tom,
venské velvyslanectví v Ottavě, aby byli zbaveni čes- lové výroby o dalších osvobozeneckých
hnutí že se labouristé snažili bojovat proti duchu nových
koslovenského státního občanství a měli tak záruku,
56%,
zemědělské
výroby
zejména
v
Africe
a
La- časů, zatím co liberálové napjali své plachty po nože se mohou po světovém šampionátu v Praze opět
vém větru.
svobodně vrátit do Kanady. Dosud vša.k nedostali o 23%, spotřebního zbo- tinské A m e r i c e . . . "
od československých úřadů odpověď. Jestliže tak ží o 30%. Národní důPak ovšem nezapomZa posledních deset let se stala evropská emigrace
příslušné úřady neučiní v nejbližších dnech, je svě- chod m á / d o roku 1965
tový šampionát v Praze odložen.
něl ani na strašáka ně- mocnou a vlivnou složkou australského politického
stoupnout o 42%.
života. Ale i na ní se projevila dvojsměrnost asimimeckého imperialismu:
Sourozenci Otto a Marie Jelínkovi nejsou v kralačního procesu. Zatím co přiblížila australské pev". . . Považujeme za nině zámořské problémy a přinesla nová měřítka a
Po vypočítání hosposobruslařském světě neznámi, neboť už dvakrát získali na mistrovství světa (v roce 1958 v Paříži a dářských čísel obrátil se svoji povinnost upozor- nové způsoby, australská společnost a -politická a
zeměpisná fakta do značné míry ovlivnila její poo dva roky později ve Vancouveru). stříbrnou me- Novotný na pole mezi- nit ostatní státy na ne- litické názory a cíle.
daili. Skvělý výkon podali zvláště v kanadském Van- národní politiky. Prohlá- (Pokračování
na str. 2)
Australskou zkušeností ]'sme získali především
couveru. kde obsadili v jízdě dvojic velmi čestné
vědomí, že všechno, oč dnes a v příštích letech půjPublished by Fr. Váňa,
druhé místo za olympijskými vítězi Kanaďany Wade; bude musit být řešeno z širších perspektiv a
8 Moorhouse St. Richmond E. 1.. Vic.
gnerovou - Paul, což je jistě velkým úspěchem těchto
na širší frontě než evropské. Přeškolili isme se
Printers: Bussaa & Co.,
mladých krasobruslařů, kteří by po odchodu olymzkrátka vyučovací metodou, které pedagogové trefně
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
říkali metoda globální.
jun
pijských vítězů Wagnerové a Paula k profesionálismu
zasáhnout
mohli už do
letos,
bojůnao světové
světovémprvenství.
šampionátu
K. Janovský
v Praze,

Novotného novoroční projev

Krasobruslařské mistrovství
světa v Praze ohroženo
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Neutralismus jedinou cestou?
S o u v a n n a Phouína těší. podporovat
neutralisse
zase
hlasité,
ále
pasivmus.
Senas G o m a - p ř e d s t a v u j e
Při vší nechuti, kterou
f w i f M t ' f p i složky. Princ ní p o d p o ř e Angličanů.
obyčejně chováme k ne-Skaesíazsiiavong vede koNesoulad na Západě
utralismu, se tentokrát
• w n á ó c f c é Pathet Lao.
Již z t o h o vyplývá, že zdá, že m a j í pravdu v
fefeo- bratr princ Souvanzápadní spojenci nejsou Londýně.
Jak
situace
Photima věří v neucsiisEcfeý Laos. Byl mi- v otázce Laosu zajedno. teď vypadá, generál N o =¿sterskyni předsedou až Američané vycházejí z savan nemá sám velké
do útoku generála N o - hlediska, že je třeba p o d - vyhlídky na trvalý ússsvana, po němž musil porovat takové- domácí pěch a přímá_ americká
utéci do Kambodži. Spoj- složky, které zastávají intervence, i kdyby se
fccu mezi neutralista a co nejprotikomiinistictěj- k fií ve W a s h i n g t o n u odkomunisty je parašutis- ší stanovisko. Angličané hodlali, by asi za stávatický kapitán K o n g Le, tvrdí, že je výslovně jících okolností nedopadkterý podporoval neutra- protikomunistický režim la o moc lépe-. •

p h a n n a v o n g zřejmě potřísněn spoluprací s cizinci stejně jako generál
Nosavan. Princ Souvanna P h o u m a naproti tomu
není v očích asijského
nacionalisty zatížen žádným takovým hříchem a
jeho vláda by se proto
asi těšila nejširší populární podpoře.

Z d á še tedy, i když
nám to jde těžko z krku,
že" je neutralismus p r o
Laos menším zlem, které
nutno zvolit.- P o k u d - už
íismus, ale který se po v Laosu neudržitelný, a
Z hlediska "laoského ovšem -není i na to pozporážce ve
Vientianu že je tam p r o t o třeba obyvatelstva je pák Sou- dě.
-kwspojil na severu s jednotkami . Pathet Lao.

Všechny tyhle složky
mají
přirozeně
mimo
• Laos horlivé zástupce i
.odpůrce. Princ Souphannavong a Pathet Lao se
těší
aktivní
podpoře
Vietmínu a Moskvy. Generál P h o u m i Nosavan
je zase vyvoleným synem
Washingtonu.
odkud
dostává rovněž aktivní
podporu.
Neutralista

Novotného projev

(Pokračování

se

str. 1.) Německo utrpělo v první
bezpečí, které vyrůstá v a d r u h é světové válce,
Západním
N ě m e c k u . nepřivedla k rozumu německé monopolisty a miT a m se p ř i p r a v u j e p ů d a
iitaristy.
pro nový vojenský výOprávněnost
našich
b o j a revisi východních
varování
p
o
t
v
r
z
u
j
e
poshranic, což západní moclední schůzka Rady senosti p o d p o r u j í .
veroatlantického obranZ n o v u se ukazuje, že
n é h o společenství oddívojenská porážka, kterou
lů N A T O . . . "

PŘÍJEMNOTJ DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ran^es,
30 mil od Melbourne, strávíte v
YOSEMITE TOURIST HOUSE
Maj. J. & S. Pospíchá loví
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD
O víkendu si zajeďte k nám na domácí
oběd neb večeři.
Pokud možno volejte" předem.

Naše rovy
POUZE

DENATURALIZOVANÁ

ÚVAHA

A konečně převelká většina si i tak jednoduše řekne: " N a č přemýšlet? Což já jako jednotlivec m o h u něco udělat oproti dobře mazaným .mašinám obou politických stran? V ž d y ť
oběma se jedná hlavně o to, aby vyhrály. A na
ty sliby jejich, těch je tolik a p r o každého k d o
co chce. K d o si to může všechno pamatovat?
A -politikáři d o b ř e vědí, že my to i tak brzo
zapomeneme, když tolik jiných denních problémů a starostí nás všechny tlačí. N a to m á j i
na všechno d o b ř e placené experty a potom
jsou i koryta všem těm d o b ř e placeným pomahačům, hlavně tou papírovou zelení, která se
na světě všude nazývá "peníze". A holečkové,
takové tisícové prachy, ty otvírají dveře i d o
nebe, nebo d o V e s m í r u . .
A konečně jaký rozdíl v tom bude, když
bude v Bílém domě sedět demokrat nebo republikán, my b u d e m e i nadále dřít na hrozitánsky vysoké daně. My b u d e m mazat a oni
zase b u d o u jezdit. Ale, holečkové, nač pak se
rozčilovat, vždyť každý v Americe rozený A m e ričan se může stát presidentem! Pouze m y
naturalisovaní můžeme p r o ně pouze hlasovat.
H o s p o d á ř , O m a h a , U S A , 15. listopadů .1960,
z článku "Politická aréna", píše T o m á š R.
S u p e - Velický.

ílub

a

líc

Pražská a moskevská
argumentace stále j e d n o
jsou. N a povrchu věcí
to všechno vypadá velmi vábivě. P o k u d ovšem
člověk nečte československé noviny soustavně,
takže se nedozví třebas
"to, co říkal s o u d r u h N o votný pouhých čtrnáct
dní před svým triumfálním novoročním poselstvím.
V jedné ze situací, jimiž musí povinně procházet komunistický president, a jež n e z a u j a t é m u
pozorovateli připomínají lidové scény z nejlidovějších operet, promluvil Antonín N o v o t n ý
k. "početné delegaci dojiček a ošetřovatelů "skotu z J Z D a státních státků ze Severomoravského

k r a j e " . Dojičky a Švýcaři slyšeli podstatně jiné
jódlování:
A r m á d a j d e s lidem
"Abychom
podzimní
práce zvládli, zejména
sklizeň řepy, musili jsme
mobilizovat
pomoc
z
měst, závodů, mobilizovat dopravní prostředky
a pomalu už to letos vypadalo tak, že by stálo
za ú v a h u spojit ministerstvo národní obrany s
ministerstvem
zemědělství a vytvořit redno ministerstvo obrany a zemědělství, protože v letošním roce byla armáda
pomalu více na polích
něž "v 'k-asárnách. . ."
Československá socialistická republika prochází jednou bitvou za
d r u h o u . Snad proto si
tak pochvalují stařičkéT á b o r y . Asi je to pro
budovatelský lid dobře.
Kdyby nebyly neustále
krise, začali by se možná
občané ptát, co je shnilého v socialistickém státě. že se ledacos dá provést normálně. A stabilizace života by zahubila
s. konečnou platností věčnou revoluci.
-tp-

PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ
BEZ UPOMlNANl

D A R U J T E

moderní keramiku

ELLIS

86 Nicholson Str., Abbotsford, Víc.
Telefon

JA

6973
byt:

JA

6701

Můžete si; ji vybrat 'též.; v-- místnostech
Hlasu domova

SATIRA O ŠKOLNÍ MLÁDEŽI
V ČSSR
Dne 1. prosince uveřejnily pražské Učitelské noviny neobvyklou, dosti podařenou satiru, ve které
autor ironizoval režimní propagandu o životě škoiní mládeže. Jak známo, školní mládež se v Československu zneužívá v rozsáhlém měřítku na místní
brigády,- sběry odpadů, zemědělské práce apod. Režimní tisk důsledně tvrdí, že děti jsou radostí bez
sebe, když místo toho, aby si odpočinuly při hře,
jsou povolány na "budovatelské práce".
Autor satiry uvádí, že Klub přátel dětí vypsal
soutěž o text k nové písničce pro děti. "Tři vítězné
texty otiskujeme", pokračuje autor: "První píseň,
zadaná pod značkou: "Kupředu, pionýři!" - Děti
mají rády - sběry a brigády - ještě radši navštěvují - schůzky, porady
Druhá píseň, zadaná
pod značkou: "Mládeží, vpřed!" — Všichni rádi jdeme — za kamny stát nebudeme - na sběr odpadků —
na brigádu poběhneme — porýt zahrádku. . .. Třetí
píseň, zadaná pod značkou: "Vzhůru! Vzhůru!" —
Všichni kdož jsou mladí — pracují vždy rádi — na
brigády směle letí — polní brázdy pletí —Vzhůru,
vzhůru, pionýrské mládí, život kolem jako vítr pádí."
K dovětku k satiře praví se obvyklým slohem
režimní propagandy: "Porota, která posuzovala texty, oceňovala na nich především to, jak všestranně
vyjadřují bohaté zájmy a tužby našich dětí, kladně
hodnotila vyjádření optimismu naší mládeže... Věříme, že písně vyburcují v dětech radostný elán a
pomohou nám z nich vychovat všestranně rozvité
členy naší společností."
FEC
ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste

brýle od O P T A !

OPTO

Capitol H o u s e , 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
Telefon: 63 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHtr
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ BALÍKY
firmy PLUMROSE dodáme rychle a spolehlivě
Obstaráme za Vás placení cla

ZE DNE NA DEN
8.1. V Casablance skončila konference afrických
národů, která se dohodla
na založení armády pod
společným vedením. Tato
armáda má bránit nezávislost afrických
států
proti kolonialismu.

denti vykládají jako znamení, že Kozlov má být
Chruščovovým
nástupcem.
12. 1. V Západním Německu byly odsouzeny
čtyři osoby pro špionáž
ve prospěch SSSR.
14. 1. Polský obchodní a tašé dr. Zielinski požádal
v Austrálii o politický
asyl.
16. 1. President
Eisenhower předložil americkému kongresu svůj poslední státní rozpočet.
17. 1. Indonéský ministr
zahraničích věcí dr. Subandrio se vrátil z Moskvy.
19.1.
Bývalý
konžský
ministerský předseda L u mumba byl převezen do
vězení v Katanze.

9. 1. V Londýně bylo obžalováno 5 osob ze špionáže.
— Francouzský a alžírský
plebiscit o budoucnosti
Alžíru skončil vysokým
vítězstvím pro presidenta de Gaullea, pro jeho
plán hlasovalo 75 % voličů.
10. 1. V Antverpách došlo
ke srážkám mezi protivládními demonstranty a
policií.
— Z Konga
přicházejí
zprávy o činnosti části
armády, která zůstala loajální zavřenému bývalé- 20.1. Kennedy se ujal úmu ministerskému před- řadu presidenta Spojesedovi Lumumbovi.
ných států.
11. 1. SSSR, Francie a Se- 21. 1. Anglická královna
verní
Vietnam
přijaly Alžběta odjela na oficielní
kambodžský
návrh
na návštěvu Indie.
konferenci, která se má
zabývat situací v Laosu.
Kompletní
staré
— V Moskvě probíhá plenárni zasedání Ústředního
ročníky
výboru
komunistické
H l a s u domova
strany. Frol Kozlov byl
zašleme
kamkoliv
pověřen přednesením jednoho z hlavních referátů,
za £ 1 (2.40-Ž)
což si západní korespon-

23. 1. 1961

HLAS

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Antonín Novotný byl
na zájezdu v západoslovenském kraji. Doprovázeli ho Karol Bacílek a
vedoucí tamní KSS v Bratislavě František Dvorský.
— V Bratislavě se konalo
valné shromáždění Slovenské akademie .věd.
Slavnostní projev měl její předseda akademik A.
Sirácký.
— Antonín
Novotný
zprostil úřadu dosavadního velvyslance v Tunisu
Emanuela Brázdu a jmenoval na jeho místo Aloise Bartušku.
— 20. prosince mr. konalo
se poslední zasedání MNV
v Ervěnicích. Téhož dne
se z Ervěnic vystěhoval
poslední obyvatel. 3.500
ervěnických občanů bylo
přestěhováno do sídlišť v
Jirkově, Mostě a Chomutově.
— V Krompachách na
Slovensku bude zřízeno
"Muzeum
krompašské
vzpoury a
dělnického
hnutí na Spiši".
— Pro krádež ovoce ve
velkém byli v Chomutově
odsouzeni: Emil Holík
(14 let), F. Šubert (12
let), B. Buchtelová (9 let),
a R. Lilická (3 roky). Odsouzení musí nahradit
škodu ve výši 155.000 Kčs,
— V Praze zemřel ve věku 65 let člen činohry
Národního divadla František Kreuzmann.
— Vedoucí oddělení pro
školství při ÚV KSČ Zdeněk Urban oznámil, že v
současné době studuje při
zaměstnání 77.000 pracovníků. Prohlásil také,
že "vzestup by mohl být
daleko větší, kdyby zájemci o studium při zaměstnání nalézali více
podpory a pochopení ve
svých . závodech. . ."
—4 a půl roku žaláře
dostal František Spurný
z Holašovic na Ostravsku,
který opravoval hromosvody ve své vlastní režii.
— Členové České filharmonie, sdružení ve společnost Pro arte antiqua,
jsou na zájezdu v Rakousku, švýcarsku a Španělsku.
— Ministr zemědělství L.
Štrougal a tajemník ÚV
KSČ Vratislav Krutina se

účastnili celostátní konference zástupců ovocnářských JZD a státních statků, výkupních podniků a
národních výborů z velkých ovocnářských oblastí.
— V Praze zasedal ÚV Čs.
strany lidové, aby projednal "výsledky zasedání
komunistických stran v
Moskvě". Hlavní projev
měl ministr zdravotnictví Josef Plojhar, který
"s nadšením uvítal výsledky moskevské porady". .
— V biskupské residenci
v Litoměřicích se konala
slavnostní promoce "vlasteneckých kněží"
na
čestné doktory Cyrilomethodějské bohoslovecké fakulty. Pro zásluhu o
theologické studium a za
práci v mírovém hnutí
byli promováni: biskup
dr. A. Eltschkner, prelát
a kapitulní vikář .pražský
A. Stehlík a prof. J. Beneš, sídelní kanovník vyšehradský. Blahopřál jim
dr. h. c. Josef Plojhar a
odborový přednosta ministerstva školství Karel
Hrůza.
— Vedoucí diplomatického protokolu ministerstva zahraničích věcí dr.
J. Urban přijal nového
řeckého vyslance D. Ayrimida.
— Sovětský
velvyslanec
Zímjanin a ministr školství a kultury dr. F. Kahuda podepsali v Kolo.vratském paláci v Praze
plán kulturní a vědecké
spolupráce na rok 1961.
— ČSSR a Norsko podepsaly dodatkový protokol
o výměně zboží na rok
1961. ČSSR vyveze do
Norska cukr, strojírenské
výrobky, výrobky textilního a obuvnického průmyslu, válený materiál.
Doveze z Norska ryby a
výrobky rybného průmyslu. tukové suroviny,
aluminium, pyrity a kůže.
— V bývalém soukromém
archivu v Mladé Vožici
byl objeven rukopis dosud
neznámé hry španělského
dramatika .Calderóna de
la Barcy. Pochází z roku
1671 a jmenuje sé "Velkov.évoda z Gandie".
— Shromáždění pražských
vysokoškoláků, které se

PÁD ROBERTA DAVIDA
Soudruh Robert D a v i d . . . byl jmenován v
roce 1950 do funkce ředitele Východočeských
uhelných dolů v Trutnově, když mu bylo 30
let. Tenkrát už byl také 5 lét členem strany.
Od té doby zastával řadu významných hospodářských funkcí. Naposled byl technickým
náměstkem podnikového ředitele rudných dolů v Příbrami.. Soudruh David o svých schopnostech ví, ale přecenil je. Stal se samolibým...
Byl nevšímavý k varovným hlasům soudruhu. . .
Místo toho, aby na členských a stranických
schůzích vystupoval se svými, třeba polemickými návrhy, volil metody straně cizí... Podkuřoval svému představenému tím, že obcházel jednotlivé soudruhy ze základních organizací na jednotlivých dolech a snažil se je ovlivnit, aby podali návrh na státní vyznamenání
pro podnikového ředitele. Ke svým podřízeným
však byl hrubý, nesnášenlivý, podceňoval jejich
schopnosti a srážel tak jejich iniciativu...

sešlo "z iniciativy skupiny arabských a afrických studentů, protestovalo proti ostudné politice
francouzské vlády v Alžírsku, proti imperialistickým intrikám v Kongu a
sabotáži rezolucí Rady
bezpečnosti."
— V Praze byl od 1. iedna
uveden v činnost nový
národní podnik: Fasádo stav. Jeho úkolem bude
oprava průčelí pražských
domů "proudovým způsobem". Nutné opravy potřebuje v Praze přes
20.000 domů.
Objekty
oprav určují obvodní národní výbory, soukromým majitelům domů,
kteří nemají na opravu
peníze, se "poskytuje půjčka".
— V Praze se konal "sj ezd
Svazu čs. výtvarných uměiců, jehož se účastnil
dnešní kulturní diktátor
Jiří Hendrych. Sjezd prý
"nadšeně přijal jeho projev, jímž Hendrych spravedlivě zhodnotil dosavadní výsledky a vytýčil
nové úkoly.. ."
— Vedoucí velvyslanectví Vietminu v Praze
Hoang Trong Nu uspořádal tiskovou konferenci,
při níž odsoudil "agresi
Spojených států a jejich
partnerů proti neutrální
laoské vládě.. ."'
— V Moskvě byl podepsán
protokol o vzájemných,
dodávkách zboží v roce
1961. ČSSR doveze ze
SSSR železné a manganové rudy. surové železo,
barevné kovy. uhlí, naftu,
obilí, maso. bavlnu a dřevc. Strojní zařízení bude
tvořit víc než polovinu
čs. dodávek do SSSR.
— Ministr
zdravotnictví
J. Plojhar přijal delegaci
sovětských
zdravotnických pracovníků, vedenou profesorem Peršinem.
Delegace bude jednat o
přímé vědecko - technické spolupráci.
— Začátkem ledna se konala v Praze . plenární
schůze Ústřední rady odborů, která projednávala
"úkoly ROH v nástupu
do třetí pětiletky, zaměření socialistického soutěžení v roce 1961 a provádění rozborů hospodářské
činnosti v roce 1960.. ."
Č/FEC/PNL
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DOMOVA
Hospodářská a politická ofensiva pokračuje

Mezinárodní styky ČSSR

V posledních měsících minulého roku vystupňoval československý režim
své úsilí o rozvíjení všestranných styků se zeměmi celého světa. Týdeník
Výboru pro svobodnou Evropu Československý zpravodaj uveřejnil 10.
ledna tr. obsáhlý přehled československo - sovětské hospodářské, kulturní
a politické expanse do zemí svobodného světa. Československý zpravodaj
citoval zprávu, která byla uveřejněná v Rudém právu 28. prosince mr., že
v přítomné době obchoduje již ČSSR se 112 zeměmi. Jen v roce Í960 byly
podepsány nové dlouhodobé smlouvy o hospodářské spolupráci š Brazílií,
Indií, Etiopií, Indonésií, Irákem, Mali, Kubou, Ghanou a Velkou Británii.
Hlavní smysl a důvod zase pomáhalo Českoslo- byla v Československu
této překotně rostoucí in- vensko "Somálské repu- vládní a hospodářská defiltrace cizích zemí udal blice při výchově mla- legace kubánské vlády,
pražský rozhlas, který dých, hlavně technických vedená dr. Guévarou,
který platí- za komunistu
kádrů".
Alespoň
to číslo jedna v Castrové
poznamenal:
tvrdily pražské noviny, vládě."
Co se nezanedbává
když tam přijel somálský
". . . Československo
ministr školství a výchoByla to již druhá nápoctivě plní všechny úvy na "studijní návště- vštěva v poměrně krátké
koly člena světové sociavu".
době. Prvně se Kubánci
listické soustavy, když
Stroje
do
Sýrie
zastavili v Praze letos •
upevňuje hospodářskou
moc vlastní i ostatních
16. prosince podepsalo říjnu, když podepsali
socialistických
zemi, Československo zvláštní protokol o výměně zbokdyž posiluje politickou obchodní ujednání se ží na rok 1961, "který,
jednotu
socialistického syrskou částí Sjednoce- předpokládá další podtábora a spolupracuje né arabské republiky. statné rozšíření obchodúzce se všemi mírumi- Československý
příspě- ních styků a c-eikového
objemu vzájemné výmělovnými státy, a když ne- vek:
zanedbává ani své vojen". . . stroje a zařízení ny zboží".
ské povinnosti. .
v ceně 20 miliónů korun
Československo zatím
O d 21. listopadu do . . . dieslové elektrárny poskytlo Kubě úvěr' ve
4. prosince konal se v pro menší města a ves- výší 40 miliónů dolarů.
Mexico Citv II. festival nice, autobusy, stroje pro To je ovšem číslice, umexicko - českosloven- čištění ulic a jiná spe- daná veřejně českosloministerstvem
ského přátelství, jenž, cielní vozidla, transfor- venským
jak poznamenává
Čs. mátorové stanice, vodár- zahraničního obchodu.
zpravodaj, bvl "přesycen ny.
filtrační
stanice Zbraně a propaganda
ideologií a indoktrinací." a t d . .
Je veřejným tajemTěsně před vánočními
Téměř v téže době jezstvím,
že Československo
svátky
odjížděli
z
ČSSR
dila po jižních Čechách
generální sekretářka Sva- do Habeše českosloven- také dováželo a patrně
zu žen Guineje a pořá- ští technikové, kteří bu- stále ještě dováží na Kudal přednášky "o těž- dou v Addis Abebě roz- bu zbraně. Českoslovenkém životě guinejského šiřovat obuvnický závod. ský vliv v propagandě a
lidu v době, kdy země Jsou v proudu další jed- v kulturním životě-je den
byla v područí Francie." nání o stavbě druhé to- ze dne patrnější.
19. prosince referoval
11. prosince bylo ozná- várny na obuv.
bratislavský rozhlas o
meno, že došlo k vzáJaponci, černoši,
návštěvě ředitele kubánjemnému povýšení vyslaKypřané
ského rozhlasu a televinectví mezi ČeskoslovenO československé škol- ze, který na tiskové konskem a Brazílií. Z vyslanectví se stala velvysla- ství se v téže době zají- ferenci řekl, že "kubánjapon- ská televize má zájem o
nectví jako "projev stále mala delegace
se prohlubujících styků". ských učitelů, kteří stu- čs. filmy pro děti i . p r o
V- polovině prosince dovali hlavně jeho "pře- dospělé, jež by nahradily
stavbu".
programy předtím pře28. prosince nastoupil bírané ze Spojených stáStranické orgány po důkladném šetření a
v Republice Mali první tů. Rádf ukážeme našim
zhodnocení chování, se rozhodly dát mu stračs. velvyslanec Martin dětem filmy, které jsou
nický trest - důtku s výstrahou - a komunistům
Macuch. Předseda malij- zpracované z hlediska
v hospodářských funkcích uložily, aby zařadili
ské vlády pří této příle- socialismu".
soudruha Davida na nižší, méně odpovědnou
žitosti prohlásil:
N a Kubu odletěla 27.
funkci. Pochvalné poklepání na rameno stačilo,
"Československý lid je prosince delegace "Čs.
aby si soudruh David úspěchy, na kterých se
v Mali obdivován a těší společnosti pro mezináspolupodílel jako jednotlivec, bral sám na sebe.
se velké důvěře. . . Vlá- rodní styky" vedená spiNakládal tak na sebe těžké břemeno, které neda RepUbliky Mali si sovatelem
Norbertem
mohl unést. Zatočila se mu hlava z úspěchů. . .
přeje, aby její vztahy se Frýdem, aby'se. účastnila
socialistickým Českoslo- oslav výročí kubánské
Základní stranické organizace mají za úkol
venksem se nadále pro- revoluce.
starat se ve své kádrové práci o výchovu kažhlubovaly a rozšiřovaly".
30. prosince pak byla
dého člena. Formy výchovy jsou nepřeberné,
Koncem prosince byly
v Havaně podepsána doale jednou ze základních je-věcná soudružská
též navázány diplomatichoda o kulturní spolukritika. Někomu stačí varovný hlas jednou
ké styky s Kyperskou repráci mezi Českoslovenprovždy. Jiný potřebuje upřímné slovo častěji.
publikou.
skem a Kubou, která
Jde přece o záchranu členství ve straně, které
Zvláštní
pozornosti
"významně přispěje k
je pro mnohého - i když chybujícího - sou.československých komuvšestrannému
rozvoji
druha životní záležitostí...
nistů se ovšem těší Kuba.
kulturních a vědeckých
Rudé právo, 16. prosince 1960
Guévarova návštěva
styků mezi oběma státy."
O d 20. do 23. prosince
FEC/vm

-4-

ROZUMY STRÝCE KUČABY

HLAS

DOMOVA

23. 1. 1961
Alžírské referendum

Před třetí překážkou

Kruh dopisovatelů amerického zemědělského měsíčníku Hospodář je vskutku divná společnost. Redaktoři jsou kryptokomunisté, kteří jsou ochotní s
radostí vzít do redakčního kruhu i takového nekoKdo chce psát 6 de Gaulleově alžírském referendu, setká se s prvním
munistu Berty Ženatého, který jim působí víc užitku problémem ještě dříve, než zvedne pero. Při referendech je dobře vědět, se mnou mír, počkej nějaký ten rok, a potom
než škody. Redakce Hospodáře je především oddána
zvláštnímu druhu rasismu. S nadšením otiskuje o čem se v nich vlastně hlasovalo, cop v našem případě není tak snadné. dám tvým lidem možnost
příspěvky Čechoameričanů, kteří dosud bojují proti D e Gaulleovo vítězství totiž ještě neznamená samostatnost Alžíru. Zna- svobodně rozhodnout o
zříceninám Rakousko - Uherska* s nadšením otiskuje mená vlastně jenom povolení k tomu, aby dal Alžíranům na vybranou, vlastním osudu. Proti
dopisy, hanobící mladší Čechoameričany, ty "nově chtějí-li úplnou samostatnost nebo nechtějí, a jestliže ano, v jaké formě.
tomu vidí Abbas asi 6
přijeté, dípíky, zrádce národa". Ale to má své výÚspěch u hlasovacích uren j e jenom prvním krokem na cestě k alžírské let úspěšného
hody. Redaktoři Hospodáře, kteří se živí prchající
zápasu
minulostí, občas z nedostatku příspěvků otisknou ně- samostatnosti. K té samostatnosti musí dříve nebo později dojít s de
proti Francouzům, rosco, co je zcela proti pravdám tohoto zemitého listu. Gaullem či bez de Gaullea. Na de Gaulleovi bude do jisté míry zátoucí podporu světa, posA tak se stalo také v předposledním čísle, že byl
ležet, jak rychle k ní dojde, za jakých podmínek a co bude násletupné sílení vlastních pootištěn příspěvek Čechoameričana Josefa Kučaby,
dovat po ní.
farmáře, který sice obdivuje komunistické Českosic, slábnutí Francie a
slovensko, ale který přesto vidí víc, než co by si
komunistické zbraně poMožností je mnoho, a problému v zásadě tři li se zdá, že jsou obé ty- sílaný jeho jednotkám z
československá tisková ¡kancelář přála zveřejnit, čechoameričan Josef Kučaba vypověděl v Hospodáři o de Gaulle se zdá být je- překážky: 1. fanatické to složky alespoň pod
Tunisu a Maroka. Proč
poměrech v československém zemědělství (mezi ji- diným člověkem, který odhodlání francouzských
dočasnou kontrolou de by se měl člověk v jeho
ným) také toto:
může usměrnit alžírskou kolonistů, že Alžír musí Gaullea.
pbsici zavazovat k ja" . . . Jdete-li krajem, vidíte velké rozdíly. Na jed- tragedii tak, aby neskon- zůstat integrální částí
p ř e k á ž k a kýmkoli podmínkám?
nom místě rozhazuje šest žen umělé hnojivo a kou- čila úplně protizápadně. Francie, 2. tichá dohoda, T ř e t í
sek dál vesele jezdí traktor a za ním ze stroje hnoúzkého
hlediska
která v tomto smyslu
Zbývající třetí překáž- " Z
jivo se stejnoměrně sype. Jinde vidíte, sice traktorem
Co
dál?
tažený, náklad chlévské mrvy skopávat na kopky, za
existovala mezi kolonisty ka je však daleko nej- každého nacionalisty už
ním hned, zas obyčejně ženy, tyto po poli rozhazuji.
De Gaulleovo vítězství a francouzskou armádou, sráznější. Podle jízdního Abbas svoji válku stejně
A hned na to na jiném místě přijede jiný, zapne vypadá přesvědčivě. Z 3 FLN, alžírské osvovyhrál, protože samostatřádu, který si de Gaulle
motor a jde to jedna radost. Docela jsem viděl, jak
nost Alžíru je jenom o20,182.050
odevzdaných
bozovací
hnutí,
jehož
vesám určil, nemůže se
jeden muž vodil koně, druhý za ním držel plečku.
tázkou
času. Jestli tedy
Vzpomněl jsem si, že již před 70 lety jsme tuto práci hlasů dostal 15,186.668 dení bylo ochotno jed- hnout s místa tak dlouudělali laciněji, když matka vodila krávy a já jako hlasů,4,995.912 hlasů by- nat s de Gaullem jenom ho, dokud neuzavře mír, Abbas opravdu nevidí
kluk orával...
lo proti. Značné procen- o okamžité a bezpodmí- a mír. je nemyslitelný, přes krtčí hromádku svého nacionalismu (a máKdyž jsem se tázal, nemají-lí traktorové plečky, to voličů se však k vo- nečné nezávislostí. •
bez dohody, s alžírskými lokterý člověk by přes ni
ano, mají, ale řepa je nedbale sázená, prý by jí vyorali. Docela jsem viděl, že dva sazeči, každý to vzal lebním u m á m vůbec ne- "..První dvě překážky de separatisty.
v jeho situaci viděl),
Gaulle..alespoň částečně
dostavilo. •
z jiné strany a uprostřed pole zbyla kráčata...
. Souhlas ministerského pak bude všechno de
překonal.
Fanatismus
al. •
•
*
*
Význam alžírského repředsedy prozatímní al- Gaullovo snažení málo
Ve Třtici právě počali asi na 50-akrovém kuse ferenda může být snad- žírských Francouzů mů- žírské vlády v exilu Fer- platné, protože odpověď
kombajnovat ječmen. Jdu se podívat. Krásný stroj, no přehnán, ale určitá že sice znovu vybuchhata Abbase je si však F L N bude asi vždycky
prý ruská výroba. Čelný závěr asi 10 stop. Jde pár poučení přece
jenom nout, a stejně se může
kroků a'vše ucpané. Jak by ne? Ječmen je skoro
znovu projevit starý vliv za nynější situace těžko stejná - všechno - nebo
5 stop vysoký a hustý j'ako drn, ale kombajn je za- možno načerpat: 1. franpředstavit. Co od něho nic.
ložen u samé země. Na takové množství slámy není couzští kolonisté v Al- armády.. Ale v této chvížádá de Gaulle? Uzavři (Pokračování na str. 6.)
dělán, ale: "My potřebujeme každé stéblo slámy!" žíru si začínají uvědoNo, ta vám přijde hodně draho! Jen té nafty, co movat beznadějnost své"Americké" novinky v socialistické ČSSR
spálíte! Kdybyste to vzali v půli, budete jezdit bez
zastávky, máte čisté zrno. Vždyť vlastně to vozíte na ho postavení, 2. armáda,
mlátičku roztřídit a vyčistit, proč to tedy nemlátíte která hodlala mávat de
i se- slámou? A i kdybyste to strniště posekali tráv- Gaullem, dostala další
nicemi zvlášť atd., jim radím, ale kde! Oni to tak důkaz toho, že to nebuUž před vánoci hlásaly československé noviny hrdě, že tentokrát bude uspodělají a bašta! Vždyť se v hlíně narodili. A toho
lidu! Na kombajnu dva, dvě ženy šlapou slámu, dva de tak snadné, 3. vysoké kojen i ten nejnáročnější spotřebitel. Nejnáročnější spotřebitel byl možná
traktory vozí zrno, které asi 6 mužů pod kůlnou procento voličů, kteří spokojen, aie ocycejný spotřebitel zdaleka ne. Dokonce ani tehdy, když národní
čistí a skladuje. Jak vysoké mohou zase být ty jejich nehlasovali, nasvědčuje podniK, í.iery prodává důležité věci pro domácnost, oznámil, že budou na
jednotky? Každé zrno a stéblo slámy šetří a na dru- tomu, že už má hodně trhu nejnovější "americké'' novinky.
"Můj syn jde na zedniTak napr. n. p. Osvo- gády holit se častěji než
hé, straně sta korun vyhazují. Pak-li u nás (v Americe - pr) platí, žě "čas jsou peníze", neplatí to tam. Francouzů všeho toho bozená domácnost inzero- jednou týdně přinesla činu a nemůžeme nikde
Tam se -čas nepočítá, a "co neudělám dnes, udělám politického zmatku až val donášku vyčištěného starost národnímu výbo- sehnat zednické kladívko.
prádla až do bytu - pla- ru. Neboť členové žádají, No, objel jsem půl repuzítra','.
po krk.
títe ovšem napřed (kva- aby cesta k holiči nezna- bliky a stal jsem se po^
*
*
De Gaulleovi mluvčí lita čistíren v ČSSR má menala zaneprázdnění na strachem Kovomatu n. p.
. . . Disciplina? Ráno vedoucí přiděluje práci: "Ty
svoji smutnou pověst - půl dne jako dosud, aby .. ."Máte zednické kladívpojedeš tam atd." a protest: Tam já nepojedu. A co- teď tvrdí, že byla koneč- pr.).
se zlepšily komunální ces- ko?" — "Prosím vás, co
ně
prakticky
nastoupena
pak jsem nějaký otrok? Shodí postroj s koní a přijde
vás to napadlo? Půl roku
ty. .
Dalšími
textilními
nozpět také až za tři dny. Lesní dělník. Ty staré, těžké, cesta k sebeurčení Alžíru. vinkami jsou "ironíiksoPražská Tvorba č. 46 ne. A ještě dýl."
domácím kovářem dělané sekery, obloukové pily bez
Komunistická
Tvorba
Příštím krokem má být vané košile", které se ne- se zabývala zase potížemi
vyškrabováků, dusící se v pilinách, a líčíte-li výsi
tentokrát
opravdu
pomusí
po
vyprání
žehlit,
v
oboru
spotřebitelském.
utvoření
provisorních
hody, že. nařežete s motorovou pilou dříve 5 metrů
a "sanforizované košile", Autor
kverulantského hrála. Zjistila, že se penež jeden ručně, odpoví vám: "No jo. Když uděláme místních úřadů s větší které
zaručeně po vy- článku pravil zcela otev- trolejová kamínka prodávíc jak pět metrů, strhnou nám plat. A takhle máme moslimskou účastí na prání se
vají jen v létě, v zimě
nesrazí.
řeně:
práči celý rok, a pak by to bylo možná tři měsíce, správě
země. Dalším
To je skutečně obrov"Začíná to knihou stíž- nejsou. Gumičky k laha co bychom dělali potom?"
krokem má být uzavření ský pokrok. Bohužel za- ností. Otevřel jsem ji, na vím na zavařování ovoce
•'
a|c
*
*
"velmi
často"
nejsou.
míru. Mezi uzavřením tím není nic známo o dal- poslední stránce: "Píšeme Kdyby
snad někdo chtěl
' Většinou, zvlášť na Slovensku, snad převládá souších . "íronfiksovaných" pořád o hygieně. A smalmíru
a
svobodnými
volkromé hospodářství, kde vidíte jednoho pasáka také
smlouvách, které by ně- tovaná vana není a není". nakládat vejce, oozor, nejen u jedné krávy. Ba i ta JZD mají 50 kusů krav, bami, které jednou roz- kdo Moskvě vyžehlil, ne- To podepsal nějaký Jan ní vodní sklo. To všechno
ale ú nich až 3 pasáky. Přirozeně pro našince je to hodnou o dalším osudu bo o "sanforizovaných" Dvořáček, ale kde smal- vyzradila Tvorba.
veliké mrhání časem a zdražování produkce. Zač bý. Alžíru,, plánu je de Gaul- planetárních
satelitech, tovaná vana není a není,
Tvorba podala informamusel takový pasák mléko prodávat, kdyby chtěl
které by se nesrazily v není známo. Zato jsou ci i o "masových akcích":
le
několikaletý
odstup,
normální plat, řekněme 5 Kčs na hodinu? To je
závodě o absolutno.
známy další lidové stíž"Byl jsem na východprostě nemožné a takový pasák přirozeně musí če- jenž by. dal ,čas k schlaním Slovensku ve dnech,
To je ovšem starost Ru- nosti:
lit nižší životní úrovni. Vybéře-li kritika tamního zení hlav na obou stra- dého práva. Deníky jiNějaká paní Kucha- kdy se tu lavinovitě dorežimu právě jen toho, pak má pravdu, že jsou tam nách.
řová se vyjádřila • v tom končovala elektrifikace. . .
ných
politických
stran
se
lidé; trpící nedostatkem. Čí ale je to vina? Jistě jen
smyslu, že "nejsou smal- Den před slavnostním zatoho nedbalce, který by si mohl vydělat jako každý
zajímají především o ta- tovaná kamínka ke kou- pojením poslední obce na
Tři
překážky
dolary tři a zatím vydělá sotva jeden....
kotlišti ani elektrickou síť jsem spaKdyž se de Gaulle dos- kové světoborné problé- pelnovému
třil muže, který s vítěz*
*
*
sprchovací zařízení. . ."
my
jako
o
to,
proč
jistá
tal k moci, stály mezi
ným úsměvem svíral obKaratel
v
Tvorbě
_dále
Před odjezdem do ČSSR byl jsem čtenáři požádán,
brigáda socialistické prájímku na žárovku s kuabych tam reklamoval ty "konfiskace" (souputnic- ním a řešením alžírského ce nemůže kulturně žít, Bokračuje:
"Čtu. že toho a toho sem drátu. — Už jsem
kého Hospodáře, jehož jednotlivá čísla jsou cenzuprotože "snaha členů bri- dne nebyla k máni čer- myslel, že budeme dále
rována pokrokovými censory v ČSSR - pr.) a na
M I L O Š J A K L , Dip. arch., A.R.A.I.A.,
oadla. nebyly pragomixy, svítit petroleikou — řekl
to; mě bylo řečeno: "Ano, je-li v něm článek nebo
a
r
c
h
i
t
e
k
t
instalační
materiál,, robo- mi. - V Prešově nebyla k
cokoliv proti naší vládě, konfiskujeme jej. Oproti
t.v.
televizní
anténv, u- máni osvětlovací tělesa. A
oznamuje
zahájení
praxe:
jednomu číslu Hospodáře, ale v Americe nám konoři tom stovky zájemců
mývadla.
ledničky.
. ."
Fiat 7, 632 St. Kilda Rd., MELBOURNE
fiskuji sta našich časopisů a literatury, kterou tana
To ie kruté, ale co ří- nctřebovály • lampy. . ."
posíláme." Je to prostě ta studená válka... Uznávátelefon 51 4220
Zdá se. že je třeba
li naše (americká - pr.) vláda tamní tisk za propa73 Queens Rd., MELBOURNE
"i */>kovém»> záoisu. iakv
osvěta, bvť i len elekgandu, která by jí škodila, má totéž orávo i vláda
telefon LA 7782, LA 8221
uvádí Tvorba v. dalším trická.
TEC
tam. . .
textu:
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Senatus Populusque Americanus
Román Allena Druryho "Rada a souhlas" je věnován "onomu význačnému
sboru mužů, bez jehož existence, jejich příkladu a jejich podivnůstek by
nemohla být tato kniha ani vymyšlena ani napsána: senátu Spojených států."
Druryho román nemá především ústředního hrdinu. Ale zato se podařilo
autorovi napsat to, oč dávno usilují spisovatelé sovětské části světa: román
kolektivní, ačkoli ne kolektivistický. Hrdinou "Rady a souhlasu" je senát
Spojených států jako těleso, jako nástroj, jímž se vytváří a jímž se uchovává
demokratická forma vlády. Senát sám je bez tváře: jsou to senátoři, kteří
mu dávají mízu a výraz. V Druryho románu je to výraz někdy přísný,
jindy frivolní, často odpudivý. Ale jak se odvíjí nit dramatického napětí,
ukazuje se čím dál tím jasněji jediný a sjednocující spodní tón činností
amerického senátu. Drury to vyjádřil nejlépe typicky neamerickou bagatelisací: "Víte," poznamenal senátor, "i když většina lidí si myslí, že senátorům na celé zemi nezáleží, někdy jim opravdu záleží.''
"Rada a souhlas" senátu je žádána fiktivním
americkým presidentem,
který chce vyměnit svého
ministra zahraničních věcí. Druryho president
nese. miiohé charakterová rysy Franklina Děláno Roosevelta.
Ten musil vybojovat
nejednu obtížnou bitvu
se senátními výbory o
schválení takových spolupracovníků, které si on
vybral.
Druryho kniha však
není klíčový
román,
přestože skoro ve všech
kapitolách se náhle vynoří z minulosti vzpomínka na něco, co romanopiscovy smyšlenky připomínalo
jako
vejce
vejci.
Scény z jednání senátního výboru připomenou
aféry z nejdivočejších
zápletek amerického Mc
Carthysmu, episody ze
zákulisí těchto jednání
podivné náhody v aféře
Algera Hisse.

J e celkem zbytečné se
dohadovat, měl-li Drury opravdu na mysli oba
případy. Chtěli jsme' jen
říci, že jeho myšlenka
má mnoho příměrů v americké skutečnosti.
Designovaný
ministr
Leffingwell má ostatně,
několik shodných rysů s
typy mužů, kteří se vypracovali na vlivná místa ve vládních úřadech.
J e to liberál, který je
přesvědčen, že nej lepším řešením dnešní světové krise je "nebýt příliš dogmatický", zapomenout na všechny porušené sliby a smlouvy,
začít na čistém stole, snažit se o dohodu se Sovětským svazem, aniž "bychom porušili naše principy".
Zpočátku jde všechno
hladce. Senát je presidentově volbě celkem
nakloněn, oposice chystá
jen stínový odpor. Jediným vážným odpůrcem je stařičký jižní se-

SEN KVARTÁNA PAPOUŠKA
Jaroslav

Hašek

Kvartán Papoušek šel na procházku s Galem
Juliem Caesarem.
,
"Nevím, hochu," řekl Julius -Caesar k Papouškovi
tónem, jakým mluví profesor latiny, "jak dalece
prospěješ v jazyku latinském.''
Byli právě za městem v polích a Papoušek s bázní pohlédl na Julia Caesara, který vyhlížel právě
tak jak na obraze visícím ve třídě. Přísný, kulatý,
upjatý v tóze a na nohou sandály. Na hlavě však
měl. věnec z pampelišek místo vavřínů.
"Učím se s Toníčkem Pálkou," odpověděl bojácně Papoušek, který si všiml, ?e Julius Caesar má také
po boku meč, jímž probodl vůdce Aremorigů.
"Toník Pálka neprospívá," řekl zachmuřeně Julius
Caesar, "slyšel jsem od vašeho ředitele, že nevěděl,
kdy byla bitva ů Farsalu, ve které jsem porazil. . .
koliopak, Papoušku?"
Ubožák se lekl. Široko daleko jen lány polí, nikde
živé duše. Caesarův meč se leskne ve slunci a Papoušek neví nic o bitvě u Farsalu.
"Toník Pálka," vyrazil ze sebe Papoušek, aby se
zachránil, "říkal o vás, pane Gaie Julie Caesare, že
jste nepřekročil řeku Rubikon."
"Cože," zahoukl Caesar, "quidnam? A to máš pěkného kamaráda! Povedu ho pod jhem. do Říma a
liktory mu dám stíti hlavu. Víš, co jsem udělal s
Ariovistem?"
"Tak daleko jsme, prosím, ještě nepokročili!" uděšeně zašeptal Papoušek. "Učili j'sme se, že Galie
jest rozdělena .na tři částí, quarum unam incolunt
Belgae, tertíam Aquitani, z ftíchž jednu obývají Belgové, třetí Aquitáni."

najdou dva svědkové,
kteří potvrdí, že Leffingwell byl před lety členem Komunistické strany
USA.

Tata skutečnost sama
o sobě by neznamenala,
že je Leffingwell automaticky diskvalifikován.
Bylo to před lety, byla
to nerozvážnost a politická indiskrece, nikdo
nemchl od těch dob Leffingwella vinit z nějakénátor, který má s Lef- ho politického úchylkářfingwellem starý osobní ství.
účet.
Ale skutečnost, že se
Ale od prvního slyše- Leffingwell snažil tuto
ní začnou růst řady po- podrobnost zamlčet před
chybovačů.
Politické senátním výborem, obráteorie o pružnosti^ ame- tí další senátory proti
rické politiky se dobře němu- Navíc ještě uvede
poslouchají, zvláště když v pohyb iednu ze zábudoucí ministr zahrani- štiplnýcn
zákulisních
čí má vždy pohotově kampanídnes tak populární úPresident silně tlačí
točnou otázku: "A tak na senát, aby ministra co
chcete raději válku?"*
nejdříve potvrdil. Před. Jenže jakmile má Lef- seda senátního výboru
fingwell konkrétněji vy- odmítne j ekékoli neuložit, jak si tuto politiku stavili vměšování.
představuje v
praxi,
Presidentská skupina
schová se vždycky za
"danou situad'* a za použije proti němu vypružnost v rámci zacho- díráni. Kdosi kdesi vyvání principů. N e všich- hrabal ze soukromé koni senátoři mohli spolk- respondence písemný donout tento způsob myš- klad o tom. že dnešní
předseda výboru měl holeni.
Ale i tady ještě by se- mosexuální choutky.
nátní
volební
mašina
pravděpodobně Leifingwella potvrdila. A tu se
stane maličkost, na které obyčejně klopýtnou i
ti největší. Najednou se

Je tím zničena senátorova rodina a senátorův život. Ale není tím
zničena vůle senátu vidět. kdo vlastně , kde
stojí.

"Kdes nechal druhou část?" vykřikl Caesar, plivaje de polí. "Jste všichni darebáci! Roku 54 před
Kristem dobyl jsem Britanie a napsal o tom kapitolu
t o svých pamětí o válce galské. Teď dozví se to
takový hoch. jako je vás většina, a nepamatuje si
datum. byt' ho i zabil! Bylo to roku 54 před Kristem a ne 53. jak včera mylně řekl při dějepise Bukáč. tvůj spolužák: Dostal za*-to nedostatečně-a dobře
ni u tak.
Proto jsem neválčil s Britany, neporážel Aeduje,
Belgy. Aremorigy, neporazil Vercingetoriga, náčelníka Arvernů, aby .Bukáč dostal nedostatečně a
plakal."
••
Julius Caesar mečem srážel pampelišky a ozdoboval jimi svou hlavu. Kvartán Papoušek ulekaně hleděl na Caesara, a chtěje se mu zavděčit, pravil:
"Vím, že iste, vašností, jednou řekl: Veni,vidi.
vici."
"Ovšem," odpověděl blahosklonně Julius Caesar,
"něco podobného jsem řekl, nejsi úplně.- netečný
vůči mé osobě a to mě těší."
Mluvil dále jako profesor latiny:
"Bohužel tvoje vzdělání/je povrchní, kdybych se
tě zeptal, v kterém roce opustil i sem Egypt, dáš se
do pláče. Za mých dob neplatilo se tak veliké školné, ale přece byli hoši chytřejší.
Pamatuji se, že jako klouček ve tvém stáří zabil
jsem dýkou otroka, který nechtěl skočit do nádrže
vařící se vody. Měl jsem učitele rétora M. Antonia
Guiphoria. Tomu jsem ukousl prst. Chodil jsem v
řtímě po fóru a v šestnácti letech zabil isem druhého otroka, který mne nepozdravil.
Pak jsem pokračoval na cestě slávy a svedl jsem
konečně několik vítězných bitev a nakonec i Kleopatru.
Vy jste však zbabělci. Dostanete-li cenzuru, bojíte se rákosky, máte strach z písemných prací. Když

Život
S. K. Neumann
Život je krásný, život je těžký,
nemilosrdné hodiny,
dlouhá údolí, vysoké sněžky,
jsme vlastně všichni hrdiny,
my, kteří jdeme pěšky.
Život nás láká, život nám hrozí,,
žíznivé touhy, krvavá lopota,
za rohem číhají zákeřní bozi,
zlatá periferie života,
ti, kdož se jen tu vozí.
Život je krásný, život se mění,
všeho i bídy jen do času,
z temnot se dereme na světlo denní
v nejkrkolomnějším zápasu,
bude i to, co není.
Život je krásný, daleká cesta,
marné vsak není žádné volání.
Zemdlený není ostudou města,
hanbou je zrada a pokání,
zpáteční cesta se trestá.

Ve scéně tak dramatické. jakou jsme posledně četli v Urisově "Exodu". když šlo o hlasováni ve Spojených národech, americký senát
zamítne jmenování Leffingwella ministrem zahraničí a jednohlasně
udělí důtku senátoru,
který proti zemřeléVnu
spolusenátoru
pořádal
veřejnou štvanici.
Je-li závěr knihy značně divadelní (president
umírá při televisním projevu, ve kterém odmítá,
ultimatum
Sovětského

svazu, jehož kosmická
výprava právě dosáhla
Měsíce), vynahradí čtenáři bohatě tento přehmat rozumné a praktické poslání knihy.
Neboť není pochyb,
co jí chtěl Drury říci.
Především to. že tak jat
ko je nepopiratelné; že
politika je svinstvo, tak
je také nepopiratelné, že
je politika čistá. Z a druhé pak řekl Drury ve své
(Pokračování na str. 6.)

PŘEDPLATNÉ?

se na vás ředitel podívá, zblednete. Nezaslůhujete
slitování.
Bylo by záhodno, aby vás odvezli do arény a poštvali na vás profesory a ředitele středních škol,. ozbrojené krátkými meči. Pak by se vás- liktoři- veřejně ptali na skladbu latinskou a vaše odpovědi by
rozzuřily profesory.
Povraždili by vás v písku arény, poněvadž neumíte užít náležitě konjuktivu po spojce cum a infinitivům cum accusativo. Jiné dal bych předhodit
lvům, poněvadž nesprávně užívají futura exacta.
Jest hrozným zjevem, že tvůj spolužák Winter vymýšlí si latinská slovíčka, je-li pak tázán na různě
významy, przní jazyk latinský a ještě hanebnější
je, že neví nic o bitvě u Mundy, po které jsem se
stal 17. března roku 45 před Kristem pánem celé
Římské říše."
Julius Caesar se vztýčil, zapletl si věnec pampelišek
i něco ; itroeelového listu a mateřídoušky.
"Zemská školní rada," pokračoval, "schválila m€
Zápisky o válce galské, buď tak laskav1, odevzdej
tento věnec panu vrchnímu zemskému školnímu
inspektorovi."
Julius Caesar sňal s hlavy věnec pampelišek, jitrocele a mateřídoušky, podal jej Papouškovi a zvolal:
"Přemýšlel o skladbě latinské!" a vznesl se na
nebesa.
Kvartán Papoušek se probudil. Naproti na posteli
oddychoval a pískal nosem jeho otec. V ranním šeru vyhlížel jeho obličej přísně. Papoušek si náhle
vzpomněl, že zítra obdrží jeho otec cenzuru, poněvadž on dostal v konferenci nedostatečnou z •
latiny.
Pak se jeho zrak svezl na kalhoty, které přehodil •
večer přes židli. Kvartán Papoušek tiše zaplakal do •
peřin.
Z knihy povídek "Terciánská vzpoura", Praha '60.
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D O V O L E N O U , N A JAKOU JSTE BYLI
ZVYKLÍ Z EVROPY,
strávíte v nádherném výletním místě

MARYSVILLE,

VIC.

9
Prvotřídní ubytování a výbornou
kontinentální stravu
tam dostanete v

KOORINGO GUESTHOUSE
(Pokračování)
0145 hod.
V jídelně jsou naplno rozsvícena světla, čínští číšníci připravují stolky k snídani. V jídelně však zatím ještě nikdo není. Je ještě chvilka času na pohovění v lenošce klubovny a netečné listování v
obrázkových časopisech.
Pak už se začínají trousit další členové posádek.
Málokdo mluví, zdvořilostem a formalitě je učiněno
zadost charakteristicky australským trhnutím hlavy
a zamžiknutím. Vtom už zní gong, snídaně j'e připravena. Klubovna se v mžiku vyprázdnila. Všichni
zasedli na svá místa k rituální letecké snídani - slanině s vajíčky. Desítky tisíc letců před námi jedlo
toto "operační jídlo"- před bojovou akcí. Ta pověstná
"hrstka" v bitvě o Británii, "gentlemani soumraku"
nočních náletů na Německo v roce 1942, soumraku
německých ponorek v Biskajském zálivu o rok později, populární "kotláři" z doby invaze a po ní. Ti
všichni snídali slaninu s vajíčky. Pro mnohé to byla
poslední snídaně...
0200 bod.
Za deset minut/je po snídani. Klátíme se pomalu v
malých hloučcích do skladu pro pistole a důležité
pomůcky, složené ,v praktickém "jungle kitu" neboli
brašně pro džungli. Jsou v ní uloženy věcí, které
mají pomoci letcům, kteří byli sestřeleni nad džunglí
nebo v ní musili nouzově přistát, přežít první dny
a usnadnit pokus o návrat do "přátelského území".
Rudé oharky cigaret protínají tu a tam tmu, tlumený hovor a skřípání písku pod leteckými botami
tvoří zvukovou kulisu ke scéně, naplněné horečným
chvatem. Osvětlené okénko zbrojírny poskytuje jediný pevný bod ke scéně, v níž je každý z nás bezděčným hercem.
Navlékáme ná sebe popruhy padáků, zavěšujeme
plátěné pytlíky s výbavou pro džungli na předepsaná
místa, připínáme pistole v pouzdrech a solidní mačety k nohám.
Hovory přestaly a všechny nacvičené pohyby provádíme jako v transu. Tu a tam zazní do ticha jako
prásknutí bičem kovové zaklapnutí zásobníku pistole nebo zabubnuje dutý úder upuštěné mačety.
Lidský hlas pronese jen nadávku, když někdo objeví,
že si sice už na sebe připjal všechno, ale že má obrácený popruh padáku, takže všechno musí shodit
dolů a začít znovu.
0230 hod.

Formace musí být udržována tak těsná, aby pilot
jednoho z letadel stále měl na očích poziční světla
letadla předcházejícího. Radiové mlčení bude zachováno až do okamžiku, kdy navigační letoun dá povel k seřazení k útoku. Volací značky mají chmurně
ironický význam: Rudá hudba - navigační letoun,
Rudá hudba jedna, dvě, tři - jednotlivé bombardéry.
Počáteční..kurs 350, místo seřazení přístav K, který
leží na východním pobřeží Malajského poloostrova
asi 120 mil od Singapuru. Je to ien malá a bezvýznamná rybářská vesnice.
Výška letu 5.000 stop, výškový odstup jednotlivých
letounů 200 stop. Tolik velitel.
Pak vystoupí meteorologický důstojník: 7/8 mraků
ve výši 3.000 stop, vítr prakticky žádný, viditelnost
dobrá, i když je možné, že bude nutno prolétával
malými přeháňkami.
Poslední vystoupí zbrojířský důstojník: jeho proslov je krátký. Mluví o typu bomb, o výšce, z niž
bude útok proveden (je to tentokrát 3.000 stop),
střelivu v palubních zbraních. Náklad bomb bude
spuštěn jako salva, tj. 14 bomb bomb bude vypuštěno
najednou. A pak dochází k nejdůležitější věci. Velitel .předává navigátorovi velitelského letounu obálku s rozkazy. Nikdo z nás přece ještě neví, jaký je
cíl útoku. Tato obálka s listinami, které obsahují
přesně vypracované kursy k cíli útoku a všechna
potřebná téchnická data, bude otevřena navigátorem
v letadle až po nastartování motorů.
Totožné obálky jsou odevzdány navigátorům všech
tří bombardérů, ale ty smějí být otevřeny jen v
tom případě, kdyby se navigační letoun musil během
letu pro mechanickou poruchu vrátit na mateřské
letiště. Jeho úkol by pak převzalo první letadlo, po
něm event. druhé atd. Je to hra na deset malých černoušků. Jen ze zvyku se nakonec velitel ještě zeptá,
jestli snad někdo nemá nějaké otázky. Přirozeně, že
nikdo nemá. A s tím jsme v milosti propuštěni.
0250 hod.
Došli jsme k našemu bombardérů na letišti. Jakožto druhý pilot • musím provést zevní inspekci letadla.
( Pokračování příště )

vedeném bývalým majitelem restaurace
"Balaton" v Tooraku
Dva tenisové courty - biliard - stolní tenis - taneční
sál - teplá a studená voda ve všech pokojích
V ý b o r n á s t r a v a a všechno p o h.o.d.l.í
za m í r n é c e n y
O reservování pokojů pište na
. Kooringo Guesthouse, Marysville, Víc.
nebo telefonujte do Marysville č. 2 nebo si
pobyt u nás zajistěte v kterékoli cestovni kanceláři

Senatus Populusque
(Pokračování se str. 5)
knize strašně zdravou zásadu, kterou, bohužel, v
dnešních dnech neslyšíme
prosazovat
dosti
často:
"Může se vám někdy
přihodit, že toužíte po
něčem tak silně, že jste
ochotni se vzdát třeba
jen kousku svého osobního přesvědčení, třeba

jen části své zásady. Dříve nebo později však
přijdete na to, že to
všechno nestálo za to, že
jste získali nicotnost a
ztratili sebe. . ."
Allen Drury je přesvědčen, že této zásady
se bude senát Spojených
států a jejich lid držet i
v budoucnosti. Kéž by.
jun

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a- za levné ceny

6 A Elizabeth St.
Melbourne - City

K R Á T C E Z EXILU

Telefon MF 3256

V Paříži náhle zemřel raněn mrtvicí čs. histoPřijímáme objedrik, bývalý čs. generální konsul v Paříži, po válce
Z delegát v "UNESCO, dr. Jan O p otemnoty
vcházíme do naší
"posluchárny",
čs.
č e n s k ýnoci
.
návky také poštou
které se v letecké hantýrce říká "briefing room".
V roce 1948 resignoval na své místo, ale zůstal
Posedáváme nebo postáváme, všem je dusno, ačkoli
zaměstnán dále v UNESCO jako odborník. V
elektrické větráky víří na plné obrátky. Velitel je uz
posledních letech pracoval na obsáhlých dějipřítomen, s ním se ještě narychlo domlouvají menách Československa "Růst našeho národa".
teorologický důstojník a zbrojíř. Stojí v osamělém
Koncem loňského roku oznámil, že zatím dějiny
hloučku u-tabule. Konečně jsou všichni uvnitř. Kondokončil do roku 1918. Odešel v něm další výference začíná.
znamný representant demokratického Česko(Pokračování se str. 4 )
samostatnost, ale také
- Vtom vojínova berla ranou silnou dopadla na stůl,
slovenska. R. I. P.
Situace by se změnila budoucnost Alžíru popozor budíc všech. Ale toto není ochotnická verse
jenom tenkrát, kdyby se mocí dohody s de GaulSvatopluka Čecha a jeho studentstvem prokletého
"Stínu lípy". To jen velitel poklepal rukou na tabuli —• Na koncertu Komorní Josefa Pejskara z RFE, stalo to nepravděpodob- lem a bez pomoci komuha znamení, že je třeba myslet na "business". Vý- akademie v Solnohraaě především proto, že České né, že by Abbas opravdu nistických zbraní, pak bv
hrál s velkým úspěchem slovo uveřejnilo provoláklad o plánovaném útoku začíná:
ní RSČ o stanovisku k prohlédl za přelud krát- byl asi jednou i pro osTři letadla naši letky se zúčastní útoku. Každé čs. fagotista (žijící ve Víd- odsunu
Němců z Česko- kodobého cíle alžírské tatní svět něčím větším,
ni)
Rudolf
Klepáč
Mozarponese 14 500-librových bomb. Čtvrté letadlo bude
slovenska. Poslanci odpo- samostatnosti, a kdyby- si než osvoboditelem, japůsobit jako letoun navigační. Páté bude v záloze tovo Concerto v B-dur.
věděl rozumně ministr uvědomil, že ta samopro případ, že by některé z tří letadel bojových mělo — Bavorský
kých je v poválečném
poslanec vnitra Junker.
po nastartování poruchu.
Jaksch útočil v bavorstatnost není pro Alžír světě za šesták tucet, -kwV New Yorku zemřel
Navigační letadlo odstartuje první a za ním zbý- ském sněmu na "České
koncem, ale začátkem
vající tři letouny v třicetivteřinových přestávkách. slovo" a jeho redaktora náhle světoznámý zpěvák
čs. původu Julius Gutman. nové epochy.
POJIŠTĚNI
— Na krabičkách zápalek
domů, bytů, podniků,
A
ť
se
však
stane
cofirmy "Foscforera BspaWork. Compensation,
P Ř I P R A V U J E T E
SE
NA
C E S T U ?
ňola" se objevil portrét koli, jeho fotografie buaut, povinné ručení
LETADLEM — LODI — VLAKEM — AUTOBUSEM
čs. fotbalisty Ladislava dou jednou viset na stěŽIVOTNÍ,
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt Kubaly, krerý hraje za nách alžírských škol a
úrazové a nemocenské
F. C. Barcelonu.
odborně provede
jeho sochy budou zdobit
— Podle situační zprávy alžírská náměstí. Kdyby
R.C. KUGLER
generálního tajemníka dr.
(Melb.) XL 2421
138, E L I Z A B E T H STR., MELBOURNE - CITY
však
dovedl
zajistit
nejen
J. Němce, měla SpolečTelefon MF 8823 - MF 8824 - MF ,8825
nost "pro vědy a umění
Cestujte do ciziny na deposit
1. 10.1960 celkem 403 instruktorem pilotů a le- Václav Hlavatý započal
členů, z toho 322 v USA, teckých mechaniků ve 8 - měsíční přednáškovou
Do Londýna £ 33, žíma .£26, Paříže £ 32, New Yorku £ 2 9 , San
Franciska £ 25, Rio de Jameiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
32 v Kanadě a 49 v ostatcestů kolem světa. Ze
splátkách £ 10 až ' 20.
ních zemích (včetně 1 v škole United Airlines v Spojených států odletěl do
Denveru
v
USA.
Austrálii).
Japonska, kde se zdrží do
Ochotně sdělírme jakékoli informace o cestách
— Kamil škapa se stal — Profesor Indiana Uni- konce února.
Č/V
versity v Bloomingtonu

Optical Service

PŘED TŘETÍ PŘEKÁŽKOU

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

HLAS

23. 1. 1961

Dopisy redakci:
ÚMRTÍ PROPAGÁTORA ČS. KULTURY
Dostala jsem smutnou zprávu, že v polském Lvove
zemřel dr. Štěpán Maslák. Mně odešel přítel, české
kultuře velký ctitel a propagátor. Dr. Maslák byl
narozen ve Stanislavově na Ukrajině. Věnoval se
studiu literatury, hudby a filosofie. Jako ukrajinský
emigrant přišel do Prahy, kde vyučoval na ukrajinském gymnasiu v Modřanech, Hojně překládal
z češtiny do ukrajinštiny. Nejznámější jsou jeho
překlady libret k Prodané nevěstě, Daliboru, Rusalce, z prózy překlady Dobrého vojáka Švejka a
Olbrachtova Nikoly Šuhaje. Z jeho vlastní tvorby
je nejznámější báseň "Prolom", kterou kritikové
nazývají "ukrajinským Faustem". Po příchodu Budě
armády do ČSR byl dr. Maslák uvězněn a zmizely
po něm všechny stopy. Říkalo se, že byl deportován
na Sibiř. Teprve po letech se ozval ze Lvova, kde
mu bylo konečně povoleno přednášet na universitě.
Tam také zemřel na leukemii, stár 60 let.
í. Sirková, Nová Guinea
ROZPAKY Z VÁNOC
Čs. komunisté se snaží ze všech sil vyhladit symbol vánoc z myslí lidí, jak píše M. Zvára v minulém čísle HD, a nedaří se jim to. V Sydney zase se
snaží hodnostáři všech církví - katolíky počínaje a
baptisty konče - přimět zdejší lid, aby pro něj byly
vánoce svátkem náboženským - a taky se jim to
nedaří. Zde v Sydney je Štědrý večer na úrovni
našeho Silvestra - párty v každém třetím domě.
Hod Boží vánoční začíná kocovinou a černou kávou
s BEX-em ke snídani. Inu, jiný kraj - jiný mrav.
Zajímavým poznatkem zůstává velké procento naší
kraj'anské menšiny, které se přizpůsobilo a vyměnilo idylu rodinné pohody, štědrovečerní večeři azazpívání koled za bouřlivou "Xmas Eve Party' .
Asimilujeme rychleji, než si mnozí myslí.
M.Z. Sydney
RE NA ČERVENOU SEDMU
Je svatým právem Vašeho kritika zkritisovat knihu, která se mu nelíbila. Neodpustitelným nevkusem
je, vykládá-li o svých střevních potížích (a přitom
tolik chválí vlastní vkus) ve spojení se jmény Voldána, Hašlera, Vlasty Buriana aj.
Připustíme-li, že lehká muza je institucí pro pobavení nej širších vrstev, která má své místo v každé
době a v každé společnosti, je pochopitelné, že Jiří
Červený tato jména ve své knize uvedl a není třeba po nich povýšeně plivat. Některé Hašlerovy šlágry
a zejména jeho Staropražské písničky nejsou o nic
horší než starovídeňské písničky, nahrávané dnes
s velkou pietou v nej lepším obsazení, a které jsou
úspěšné po celém světě., Ponechte nám trochu piety
i pro písničky našeho mládí, které nám připomínají
dobu i místa, v nichž jsme je zažili.
Není mi také jasno, proč třeba plivat na Vlastu
Buriana. Přes všechno přehrávání a clownství byl
rozeným komikem a dovedl rozesmát a pobavit milióny. lidí.
NavrhuYi kompromis: ať nám Váš kritik nevykládá o svých střevních potížích - na oplátku mu
čtenáři nebudou vypravovat o svých žaludečních
pocitech, když četli iím "upravené" a příšernou
češtinou psané zkazky Ládi Blažka, nebo - abychom
šli víc do minulosti - jeho politické rozbory maďarského povstání.
•
M. Z. Parramatta
Se zájmem jsme si přečetli kritiku Červené sedmy.
Mnoho našich přátel (a my s nimi) nesouhlasí s
názorem Junia, že Burian a Hašteř patří mezi tu
nejhorší smíru našeho kabaretu. V. Burian se sice
nedá přirovnat k Mošnovi, ale svojí inteligencí, pohotovostí a hereckou schopností si získal mezinárodní reputaci, která ho dále vedla do filmových
atelierů českých, německých a italských. Nikdo
mu nebyl vzorem a nikoho nenapodoboval, nikdy
nebyl sprostý, nebo trapný, nebo nevkusný. — Jeho
kolaborování s nacisty Ye samozřejmě neomluvitelné
a také způsobilo jeho pád.
Karel Hašler zemřel v nacistickém vězení. Jeho
písničky sice s uměním mnoho společného neměly,
ale přesto se některé staly písněmi národními. Za
okupace pomáhaly národu doma i v koncentračních
táborech držet hlavu vzhůru.
Hašlera a Buriana bychom snad neměli jmenovat
jedním dechem s Fialou, Juristem a Futuristou.
R. K. Northcote
AMERIKA — AUSTRÁLIE (Pokrač.)
Amerika není "zaslíbená země", jak to jeden pán
ještě v Praze napsal a druhý zpíval. Z^toho ovšem
mohou povstat různé vývody, jako že někdo má rád
vdolky a druhý buchty. Ještě jsme však nepotkali
žádného bývalého Čecho-Australana, který by byl
Amerikou nadšen. Zastávám stále názor, žeA u stráJie
je "pretty good country", kde může každý dobře žít,
zvláště je-li tam už po 10 letech usazen. Zde to
znamená začínat znova. Každému můžete upřímě
poradit, aby zůstal na svém místě. Má-li už cestovní
horečku, tedy ať si vyjede na delší výleťa přesvědčí
se. Rád bych dodal, že - aniž bychom si to uvědomovali - se Austrálie stala naším druhým domovem,
a to velmi dobrým.
, R. A. Chicago

VŽDY
vzorná

DOMOVA

CHUTNÁ

obsluha

—
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JÍDLA
milé

prostředí

RESTAURACE PRAHA
majitelé Pepa Strejc 8í Jarda Polívka
Pennys Lane
K I N G S CROSS — S Y D N E Y

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK.
A.A. I N V I S I B L E M E N D I N G SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
• Telefon BX 2316

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Burmerong Hostel, Staří.
MATRAVILLE, NSWVolejte večer FJ 7372

Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře . na "Zlatém pobřeží"
v Queenslandu v

SURF R I D E R S PRIVATE HOTEL
Main Beach, S o u t h p o r t ,

Qld.

Telefon: Southport B 2008
Vlastní velký bazén se sladkou vodou.
Sprchy a toilety u každého pokoje
Kontin. i australská kuchyně
*
Kabaret
Sezóna po celý rok
*
Mírně ceny
Pište česky neb slovensky

ČESKÉ
KNIHY
Čítanka pro děti "Má vlasť' (Vydala Čs. dálková
škola v Německu) 18/-, Blatný - Uhlířová: Stručná
učebnice jazyka vyučovacího (Vydal Sokol N. York)
17/6, Plicka: Praha ve fotografii 45/-.. A.Matějček:
Národní divadlo a jeho výtvarníci 39/-, Bratislava
ve fotogr. 45/-, B. Němcová: Vybrané spisy (4 díly)
74/-, A. Jirásek- Maryla 14/-, K. Poláček: Bylo nás
pět 15/-, Česká kuchařka (psaná česky): Vaříme
chutně, zdravě a hospodárně 49/-, (psaná anglicky):
Czech National Cook Book 50/-, F. Peroutka: De^
mokratický manifest 20/-, K. Čapek: Hovory s TGM
18/-, J. Verne: Bezejmenná rodina 22/-, K. Čapek:
Anglické listy 12/-, J. Hašek: Terciánská vzpoura
a jiné povídky 15/-, V. Vančura: Pole orná a válečná
13/-, J. John: Romaneta 12/-, .J. Swifť. Gulliverovy
cesty 29/-, Jan Kollár: Prózy 21/-, A. Ransome:
Trosečníci z Vlaštovky (pro starší děti) 21/-, I.
Olbracht: Podivné přátelství herce Je senia 14/-, Svatopluk Čech: Básně 25/-, K. Čapek: Jak se co dělá
18/-;
a
mnoho
jiných
Vyžádejte si náš podrobný seznam
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R,G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova

Telefon 43-5980

LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 29. ledna 1961
V ROZŠÍŘENÉM
SÁLE
Začátek 3.30 odp. , konec v 11.30
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
J í d 1 o —P i t i
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě se též hrají kuželky, odbíjená a
stolní tenis

SOKOL

SYDNEY

koná opět pravidelná cvičení, avšak nyní každý
p á t e k a to ve cvičebně Sydney Boys High School,
Mocre Park (roh Anzac Pde. a Cleveland Street).
Tato plně vybavená tělocvična byla Sokolu přidělena jen na přechodnou dobu, tj. do 24. února 1961.
V té době se bude opravovat a nářadím vybavovat
dosavadní tělocvična ve Fort Street. V každém případě tc znamená obrat k lepšímu. Pamatujte, že
příští cvičení - 27. ledna, 3., 10., 17., a 24. února se konají v tělocvičně v Moore Parku, od pátku
3. března opět pravidelně v Girl's High School ve
Fort Street. Od 7 do 8 hodin večer cvičí žactvo, od
8 do 10 dorost a členstvo.
J. K.

Slavia Melbourne
zasáhne do bojů o letní pohár v kopané v pátek
27. tm., kdy se utká s George Crossem. Zápas se
hraje na Showgrounds večer v 9.20 hod. Slavia byla
vylosována do skupiny B spolu s Wilhelminou, J u ventusem a George Crossem, a musí se umístit na
prvém nebo druhém místě, má-li postoupit do semifinále. Ve skupině A hrají: Polonia, Melbourne,
J.U.S.T. a Hakoah, — Druhý pohárový zápas- bude
hrát Slavia 10. února proti Juventusu a 17. února
hraje Slavia s Wilhelminou.
Mužstvo se připravuje na pohár a na nastávající
sezónu pravidelnými tréninky a cvičnými zápasy.
Prozatím hrálo s Melboumem (2:4), a další přátelský zápas se vyjednává na sobotu 4. února.
Společensky zaznamenala Slavia další úspěch vydařenou silvestrovskou zábavou, která byla zpestřena
výborným programem pana Bubly z hotelu Chevron.
Zasloužený potlesk sklidila také sl. Drdová, která
tančila za klavírního doprovodu p.Šmída.
-gSOUTĚŽ O TITUL "MEZINÁRODNI"
MISS MOOMBA V MELBOURNE
V rámci Mezinárodního dne v Melbourne, který
se bude konat 11. března v Alexandra Gardens, bude uspořádána soutěž o titul "Mezinárodní Miss
Moomba". Soutěžit, mohou uchazečky ve - stáří od
16 do 25 let, svobodné, narozené mimo Austrálii. Podmínkou soutěže je, že se uchazečky dostaví v národních krojích. Soutěž začíná ve 2 hodiny odpoledne. První tři ceny: televisní přijímač, fotoaparát,
zlaté náramkové hodinky. Tři vítězky pojedou v
průvodu 13. března ve vrcholu oslav melbournského
festivalu Moomby. Přihlášky lze obdržeti: Moomba
Office, Town Hall Chambers, 246 Little Collins St..
Melbourne. Předběžná soutěž uchazeček, z níž 'vyjde
10 finalistek, se bude konat 3. března tr.
UPOZORNĚNÍ
V
též v kiosku p. Jiřího Vondřejce, Midway Arcade
(mezi Collins a Lt. Collins Sts,, blíže hotelu Australia). Dostanete u něho též jiné časopisy, kuřácké
potřeby, sladkosti atd. — Na St. Kildě můžete koupit
HD v prodejnách novin na 161 -Acland St. a 128
High St.
HD

NOVÁ

RESTAURACE

Specielní kuchyni a tiché prostředí najdete
u .Josefa Boráka v
T H E BARBEQUE
291 Malvern Kd., Sth. Yarra, Vie.
(90 metrů od Chapel Street)
Otevřeno celý týden od 5 hod. odp. do 2 hod. noční
TŘEM PŘEDNÍM ČS. PLAVCŮM
ZASTAVENA ČINNOST
Předsednictvo tzv. pla- její chování se vyrovnají
vecké sekce zastavilo do s požadavky na čs. repre31. května činnost třem sentanta". Důtku dostal
plaveckým representan- zároveň i brněnský prsař
tům. Nejlepší čs. krau- Svozil.
lař Kováč ze Slovana
Piešťany
a
prsařka
Schmidtové z Brna byli
potrestáni "pro chování
SWISS TRAINED
nedůstojné čs. represenWATCHMAKERS
tanta", a z národního
K.
Ebner
družstva byla vyřazena i
mnohonásobná
držitelka 22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
čs. rekordů Marta Skupi1-ová z Bratislavy. Podle
19 York St.
čs. tisku může Skupilová
(vchod z Wynyardu)
startovat teprve tehdy, až
"její přístup k tréninku a

MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ H D ?
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HLAS

DOMOVA

23. 1. 1961

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Mezinárodni utkání čs. hokejistů

HLEDAJÍ:

Ottu Čílu z Nové Paky (USA?), bývalého učitele
Voráčka a Karla Čápá (N.Zéland?).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kde
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdélujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD
L i s t á r n a

PRVOTŘÍDNÍ
česká i jiná evropská
jídla
Díky za
BARCLAY
RESTAURANT
122 Russell St.,
Melbourne
Tel. 63 2775
Otevřeno celý týden
•>d 11.30 do 8 h, večei

Čtrnáctidenní ligové přestávky mezi vánočními svátky a svátkem Tří králů využila většina ěs.
M. D. N: York:
mužstev k mezinárodním střetnutím, ve kterých bojovala se střídavými úspěchy. V Československu výstřižky — K. J. H: N:
bylo na zájezdu kanadské amatérské mužstvo Winnipeg Maroons, mistr ligy RH Brno se zúčastnil York: Dopis předán —
J. S. Paříž:
Díky
za zpráve Stockholmu tradičního turnaje o Ahearnův pohár, team Slovana Bratislavy
ve Skandinávu — sehrál
M. R. Edgecliff:
Dívii několik přátelských zápasů, Slavoj Č.Budějovice podnikl turné po Rakousku a Itálii, mužstva ky za adresy — A. K. HoPardubic a Plzně zasáhla do bojů v tzv. Interlize, a kluby 2. ligy se střetly s mužstvem AIK nolulu: Díky za lístek —
F.K. Clayton: Díky za
Stockholm.
informace — J. K. Tawonga: Vzkaz vyřízen telef.
DVĚ PORÁŽKY HOKEJISTŮ BRATISLAVY
POUZE MUŽSTVO PLZNĚ DOVEDLO ZVÍTĚZIT
- - J. T. Waikiki: díky za
Zvláštní místnosti na
NAD KANAĎANY
VE SKANDINÁVII
adr. Ukázk. čísla jsme
hostiny všeho druhu
HD
Pozornost čs. diváků byla upřena ke startu amaAčkoli druhé nejlepší mužstvo čs. hokejové ligy zaslali.
térského mužstva Kanady, Winnipeg Maroons, které Slovan Bratislava mělo ve Švédsku slabší soupeře,
se už třikrát po sobě dostalo do semifinále nejvyš- prohrálo dvě z pěti utkání, a svým výkonem i v —• Francouzský sportovní deník L' Équipe sestavil
ostatních zápasech nikoho nenadchla. Slovan Brati- společnou tabulku nejlepších tenistů amatérů i proší amatérské soutěže "Allanova poháru".
slava zvítězil
nad Gávle 4:3, s výběrem kraje Nor- fesionálů.
Z
devíti zápasů
prohrál osWinnipeg
Maroons
v profeNa prvních
mi místech
jsou jen
pouze v prvním střetnutí s Plzní 0 : 3 , s českoslo- botten 2:1 a nad teamem Wifsta 5:2; prohrál s ligo- sionální tenisté: 1. Pancho Gonzales, 2. Rosewall,
venskými juniory dvakrát remisoval: v Ostravě 4:4, vým mužstvem Skellěftea 4:5 a s Alfredshemem 3:4. 3. Hoad, 4. Sedgman, 5. Cooper, 6. Anderson, 7.
a -v Bratislavě 2:2, a ostatní utkání vyhrál suveréne:
Pancho Segura (Ekvádor), 8. Tony Trabert (USA);
SLAVOJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÝ
se Slavojem Č. Budějovice 11:1, se Spartou Brno
teprve na devátém místě je nejlepší amatérský teV RAKOUSKU A V ITÁLII
2:0, se Spartou Praha 5:1, s Chomutovem 6:1, s Jinista roku 1960 Australan Neale Frazer. 10. Peruánec
hlavou 4:0, s Pardubicemi 4:1 a s příslušníkem
Vítěz. čs. poháru v ledním hokeji. - Slavoj České Olmedo (profi), 11.: Rod Laver, 12. Ital Nicola
druhé'ligy Prostějovem 9:3.
Budějovice - sehrál v týdnu od 25. prosince do 1. led- Pietrangeli" (amatér), 13> Američan Barry McKay.
na v Rakousku ;.a v. Itálii pět zápasů • s předními který teprve' v minulém.'--měsíci--přestoupil- k' proBII BRNO V AHEARNOVĚ POHÁRU AŽ TŘETÍ místními teamy, posílenými: vždy třemi až čtyřmi :řesiohalismu.'
— -Československý hokejový mistr RH Brno neměl na Kanaďany, ve Kterých podával poměrně dobré — Při novoročním ligovém zápase Stade Remeš —
mezinárodním turnaji ve Stockholmu mnoho štěstí, výkony. Zvítězil dvakrát had třetím mužstvem Ra- Limoges (2:2)" si již podruhé zlomil nohu nejlepší
neboť technicky vyspělou hrou byl bezesporu nej- kouska SC Kitžbuehel 7:5 a 5:3, v Cortině ď Am- střelec' posledního světového šampionátu v kopané,
lepším mužstvem soutěže, přesto však se umístil až pezzo deklasoval domácí celek 6:1, remisoval s mist- •Francouz Just Fontaine.
třetí. Po vítězství nad švédským Soedertalje 12:1 a rem'Rakouska KAC Klagenfurt 4:4 a teprve.v posLeksandem .5:3, prohráli hokejisté Brna nešťastně ledním utkání s Innsbruckem EV prohráli budějo- — Na Zimním stadiónu v .Ostravě probíhalo mistrovství republiky v krasobruslení a tanci na ledě, které
s vědoucím mužstvem sovětské ligy Křídla Sovětů vičtí 2:3.
bylo zároveň kvalifikací pro mistrovství Evropy v
2:3 a s mistrem Švédska Djurgaarden za neregulérních podmínek 3:4. Zvláště v utkání s Djurgaarden PLZEŇ SI NEJLÉPE VEDE I V "INTERLIZE" Berlíně a světový šampionát v Praze. V soutěži mucelých 60 minut padal sníh, který vadil v rozviUž podruhé bojují letos přední ligová mužstva žů obhájil titul mistra ČSR už po osmé Karol Divin
nutí akcí technicky vyspělým hráčům' hostí. Další Východního Německa, Polska a ČSR v tak zvané z Bratislavy,, v soutěži žen byla nejúspěšnější opět
Jana Mrázková, ve dvojicích manželé Vosát
utkání Ahearnova poháru: Soedertalje — Djurgaaden Interlize,' která se asi stane oblíbenou hokejovou
2:5,. Křídla Sovětů — Djurgaarden 6:2, Djurgaarden soutěží. Dosud -si - tu nejlépe vede mužstvo Plzně, v soutěži -tanečních párů sourozenci Romanovi.
t-^. Leksand 6:4,-Křídla Sovětů — Soedertalje 5:4, které vyhřálo všechna čtyři střetnutí: zvítězilo" nad .^-Světovému rekordmanu a olympijskému vítězi na
.Leksand —Soedertalje- -2:1 a Křídla Sovětů — Lek- Legií Varšava ve Varšavě 5:1, v Novém Targu- (Pol- 100 m . Němci Arminu Harymu zastavil hessenský
sand 4:3. Konečné pořadí: 1. Křídla Sovětů 8 bodů, ~sko) 8:3, v Berlíně s Dynamem Berlín 4:1" a "ve lehkoatletický svaz závodní činnost na dobu jednoho
skóre 18:11, 2. Djurgaarden .6 bodů (17:15), 3. Brno Weisswasser s desetinásobným mistrem východního roku, protože prý. Hary poškodil dobré jméno ně-4 body (22:11), 4. Leksand 2 body (12:16) a 5. Soe- Německa Dynamem Weisswasser rovněž .4:1. Team meckého lehkoatletického svazu, a měl i nesrovnadertalje bez bodu a skóre 8:24.
"Pardubic po třech vítězstvích nad Legií. Varšavou 3:2, losti ve vyúčtování cestovného atd.
nad Nowy .Targ 12:7 -a s "berlínským Dynamem 5:2, — Světového šampionátu v ledním hokeji, který
prohrál s Dynamem 'Weisswasser 7:12.
bude probíhat ve dnech 2. - 12. března v Lausanne
RH BRNO OPĚT V ČELE 1. ČS. HOKEJOVÉ LIGY
a v Ženevě, se zúčastni rekordní počet 20 represenAIK STOCKHOLM SE V ČSR NEPROSADIL
.ačnlch teamů.
ANI PROTI TEAMŮM 2. LIGY
— V odvetném utkáni Poháru evropských mistrů v
Švédské ligové mužstvo AIK Stockholm, za které .-rošíkové zvítězili v Praze muži pražské Sparty nad
'- Ačkoli v ČSR byla se- tislava 13:5 (i), RH Brno hraje
několik representantů, sehrálo v ČSR řadu W. Amsterodam 96:54 b.. a zajistili si tak účast ve
hrána další tři mistrovská — Pardubice 3:2, Sparta zápasů,i ve
kterých nepodalo očekávaný výkon. AIK čtvrtfinále.
'utkání a všechny teamy Praha — Sparta Brno 4:1, Stockholm prohrál
s příslušníkem I. ligy Litvínovem
mají tak už po 21 zápa- Plzeň — Chomutov 9:2, 5:8. s druhodivisním
Králové 6:8, remi- — Zájezd na Dálný východ zahájili fotbalisté pražsech, stále ještě není zná- Jihlava — Č. Budějovice soval v Olomouci 2:2 Hradcem
a
v
Karlo";'fh
Varech 3:3. ského Bohemians několika zápasy na Cejlonu, kde
mo šest prvních teamů, 8:1 a Litvínov — Zlín 6:1.
zvítězili-nad vybranou jedenáctkou Cejlonu 8:1 a
které po skončení první
21. kolo: Litvínov —
7:0. a porazil i mužstvo Kandy rozdílem dvou
části přeboru (po 22 zá- Plzeň 9:2 (!), Zlín — RH
tříd 10:2.
pasech) budou bojovat o Brno 1:7, Pardubice — Ji— KH Bratislava vyhrála v dějišti příštího světovémistrovský titul; Vedoucí hlava 4:8 (!), České Bumužstvo tabulky Slovan dějovice — Sparta Praha — Olympijský vítěz ve vrhu koulí a světový re- ho šampionátu v kopané, v Satiagu, nad národním
Bratislava; prohrálo ne- 1:1, Sparta Brno — Klad- kordman v této disciplině, Američan Bili Nieder, mužstvem Čile přesvědčivě 4:1, prohrála však s
čekaně s oslabeným tea- no 5:2 a Bratislava - Cho- zanechal už závodní činnosti. Právě v těchto dnech čilským fotbalovým mistrem Colo Colo 1:2.
mem Kladna na Kladně mutov 6:0.
podepsal Nieder v Hollywoodu smlouvu, podle kte- — Československý exulant Jarda Drobný se britským
vysoko 5:13, a tak se
ré bude hrát ve filmu "Mladík z Colorada" roli bý- novinářům v Londýně' vyslovil pro tzv. otevřené
Tabulka po 21. kole valého rohovnického mistra světa Jack Dempseyho. turnaje - společné turnaje tenisových amatérů a probrněnští hokejisté dostali
(předposledním): 1. RH —Valeri Brumel, zdolal v Moskvě výšku 2,145 m, fesionálů- - ale nebyl by prý nikterak nadšen, kdyby
opět do čela tabulky.
Brno 33 bodů, 2. Brati- a zlepšil tak o půl centimetru dosavadní nejlepší byl iejich organisací' pověřen tenisový diktátor
19. kolo: Č. Budějovice slava 31 bodů, 3.. Sparta evropský výkon Švéda Pettersona na kryté dráze. Američan Jack Kramer.
— RH Brno 1:7, Chomu- Praha 25 bodů, 4: Kladno —- Fotbalové mužstvo florentské Florentiny - zvítov — Kladno 10:3 (!), 22 b., 5. Litvínov 22 b., tězilo na domácí- půdě nad švýcarským Luzernem — Švédské hokejové národní mužstvo po listopadoSparta Brno — Jihlava 6. Pardubice 21 b., 7. Ji- přesvědčivě 6:2,. a postoupilo tak do semifinále nově' vém vítězství nad ČSR v Praze dosáhlo 6. a 8.ledna
2:5, Zlín — Plzeň 3:2 (!), hlava 21 b., 8. Plzeň 20 b., založené soutěže vítězů evropských pohárových tr. dalšího pozoruhodného úspěchu, když v Goeteborgu zvítězilo nad kompletním mužstvem SSSR
Pardubice — Litvínov 9. Č.Budějovice 19b., 10. soutěží.
zcela zaslouženě 6:4. Odvetné utkání vyhrálo po
3:3 a Bratislava — Sparta Sparta Brno 16 b., 11.
Chomutov 16 b., 12. Zlín — V 50-metrovém bazénu v Pekingu zaplaval čínský vyrovnaném boji mužstvo SSSR 3:2.
Praha 5:1.
student Čen-Čiven, 100 m motýlka ve skvělém čase — Mezinárodní hokejový turnaj o-Spenglerův pohár
20. kolo: Kladno - Bra- 6 bodů.
za 1:0,2 min., a zařadil se'tak na třetí místo všech ve švýcarském Davosu vyhrálo poloprofesionální
dob. Rychlejší než on byl pouze Američan Larson a mužstvo ACBC Paříž před hokejisty pořádajícího
Japonec Išimoto.
Davosu.
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
— V USA začala lehkoatletická sezóna na krytých
České
knihařství
drahách. V městě Hanoveru ve státě New Hampshire
HLAS
DOMOVA
zdolal světový rekordman ve skoku vysokém Američan John Thomas výšku 2.15 m.
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
— V Colorado Springs, de bude v r. 1962 probíhat
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
.1 Mnorhovse^ St. Richmond, E. 1. Vic.
světový šampionát v ledním hokeji, zvítězili sovětTelefon: 42 - 5980
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
ští hokejoví junioři nad teamem USA 10:1. odvetu
Předplatné:"'na rok £.1/17/-, n a - i roku 19/-.
v' sobotu po celý den.
v newyorské Madíson Square Garden vyhráli Ru• - na 7 čísel 10/-, jednotlivě -1/6
sové 6:3.

Hokejová liga

- - Ve zkratce - -

MARIA BOOKBINDING

